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PUKINMÄEN KIRJASTON TOIMINTA ON TURVATTAVA 

 

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle 

 

Pukinmäessä on luettu suorastaan järkyttyneinä lehtitietoja suunnitelmista lopettaa 

paikkakuntamme kirjaston toiminta. Esiin tulleena perusteluna tässä kuten niin monessa 

muussakin palvelurakennetta heikentävässä suunnitelmassa mainitaan kaupungin sisäisten 

vuokrien korkeammaksi kasvava osuus. Lainauslukujen alenemiseen viittaaminen on liian 

mekaanista ja yksinkertaistettua kertomaan kirjaston kokonaismerkityksestä näinä aikoina, kun 

kirjat ja kirjallisuus kamppailevat yleisemminkin kaiken verkossa olevan tarjonnan kanssa. 

 

Kirjasto on meille tärkeä ja tarpeellinen paikka Pukinmäkitalossa, ei vain kirjallisuuden ja muun 

aineiston lainaamisen takia vaan myös lehtien lukusalina, pienimuotoisten kulttuuri- ja muiden 

tilaisuuksien järjestämispaikkana ja myös lähiömme olohuoneena, missä esimerkiksi nuoret ovat 

voineet tavata. Kirjastossa on esillä kunnallisia tiedotteita ja tietokoneita kaikkien käytettävissä. 

Kun vielä peruskoulu kirjaston kyljessä tulee kasvamaan, merkitsee se entistä suurempaa tarvetta 

kirjastolle. Kun puheissa haluamme lasten tarttuvan kirjaston kirjaan ja hakeutuvan sitä kautta 

sivistyksen tielle, on lähikirjasto turvallinen mahdollisuus. Sitä on näinä aikoina vaikea rahassa 

mitata. Naapurikaupunginosien tai kantakaupungin suuret kirjastot ovat kaukana. 

 

Viime aikoina kaupunginosaamme on kohdistunut monta valitettavaa iskua, niin kaupallisten 

toimijoiden kuin kaupungin itsensä toimesta. Palvelutason vakavaa heikennystä merkitsivät ensin 

terveysaseman laboratoriopalvelujen poistuminen ja sitten koko terveysaseman sulkeminen. Pari 

vuotta sitten päätetty ala-asteen koulun lopettaminen ja oppilaiden kokoaminen yhteen varsin 

suureksi kasvavaan kouluun on osaltaan luonut paikkakunnalla levottomuutta. Ilmeistä on, että 

nämä heikennykset ovat jo heijastuneet asukasmäärämme alentumisena.  

 

Haluamme määrätietoisesti vaikuttaa siihen, että kaupunginosamme elinvoimaisuutta voidaan 

vahvistaa. Siitä on onneksi ollut merkkinä kaupungin käynnistämä keskustaamme koskeva uusi 

suunnittelutyö. Kirjaston lopettaminen merkitsisi ankaraa takaiskua. 

 

Vetoamme lautakuntaan vakavasti saadaksemme pitää meille tärkeäksi, tarpeelliseksi ja 

läheiseksi koetun kulttuurilaitoksen, oman kirjastomme edelleen Pukinmäen kaupunginosan 

sydämessä. Päättäjillä on nyt hyvä mahdollisuus miettiä palveluverkkotarkastelussa läpikotaisin 

uudelleen erityisesti sisäisten vuokrien perusteet Ei voi olla tarkoituksena, että kaupunki toisella 

kädellä murentaa niitä mahdollisuuksia mitä se toisella tarjoaa.  
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